Reações adversas
causadas pelo "kit
covid-19"

O que é o "Kit Covid-19"?

Combinado
Risco aumentado do desenvolvimento de
tromboembolismo
venoso,
adenoma
hepatocelular, colestase (em mulheres com
histórico) e da doença da vesícula biliar, além
de piorar o prognóstico de mulheres com
cancêr de mama.
Isolado
Sangramento irregular, menor tolerância para
atrasos, efeitos hipoestrogênicos e redução dos
níveis de HDL no caso dos injetáveis, dores de
cabeça fortes e piorar no prognóstico de
mulheres com cancêr de mama

perigos do
uso off-label
O uso off label de um medicamento ocorre
quando ele é usado de forma diferente
daquela aprovada pela ANVISA (que consta na
bula) e deve ser baseado em evidências
científicas de qualidade.
No entanto, pode representar risco para o
paciente quando o medicamento é utilizado
em um esquema terapêutico (dose e tempo)
diferente, sem estudos clínicos que indiquem
sua eficácia e segurança.
ESTUDOS AVALIANDO AS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS NA
PANDEMIA A RESPEITO DAS REAÇÕES ADVERSAS GRAVES A
MEDICAMENTOS COMO AOS DO "KIT COVID-19" EM
PACIENTES INFECTADOS SÃO PREOCUPANTES.

cloroquina e
Hidroxicloroquina

São utilizados no tratamento e profilaxia
da malária, podendo ser usados também
no tratamento de lúpus eritematoso,
artrite reumática e outras doenças.

Durante a pandemia a venda de
hidroxicloroquina aumentou em quase
118% no Brasil. Estudos mostraram que o
uso dos dois medicamentos aumentou o
desenvolvimento de reações adversas
graves, como eventos cardiovasculares
em pacientes com COVID-19.

azitromicina

É
usado no tratamento de infecções
bacterianas.
Junto
com
a
cloroquina
e
a
hidroxicloroquina, são os medicamentos
mais
associados
a
riscos
cardiovasculares durante a pandemia.
Além de causar diarreias e aumentar os
níveis
de
transaminases
(enzimas
hepáticas).
A azitromicina vem sendo relacionada ao
aumento da mortalidade quando em
associação com a hidroxicloroquina.

ivermectina

É usado no tratamento de infecções
parasitárias.

O seu uso na COVID-19, muitas vezes em
doses acima das consideradas seguras,
podem causar: diarreia, náusea, perda
ou diminuição da força muscular, dor
abdominal e hepatite medicamentosa.

No Brasil, a venda da ivermectina
durante a pandemia aumentou quase
557%.

ATENÇÃO!
Até o momento, nenhum dos medicamentos
utilizados
no
"kit
COVID-19"
possuem
evidência científica sobre sua eficácia e
segurança na prevenção e tratamento da
COVID-19.
A Associação Médica
Brasileira
(AMB)
declarou que seu uso
deve ser banido por
falta
de
eficácia
tanto no tratamento
quanto na prevenção
na COVID-19.
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